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۲۵۹۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

؟یراد اقب ِناج نوچ ،یشیدنا هچ گرم زا
؟یراد ادخ ِرون نوچ ،یجنگ اجک روگ رد

رز نوچ دش همه ملاع رهوگ نازک ،شاب شوخ
؟یراد اجک هک امنب ،ربلد نآ هدننام

ندرگ ات ترشع رد ،نت هتسشن قشع رد
؟یراد ارچ هجاوخ یا ،نم اب )۱(شُُرت یور وت

)۲(یگنَش و دَُوب یتسم ،یگنریبِ ملاع رد
؟یراد اوه هچ مغ اب ؟یگنتلد هچ وت اخیش

؟متام یهن دنچ ات ،مغ نیا روخمب نیدنچ
یراد ام ِششخب رگ ،مه رخآ وش گنرمه

اناد نینچ تشگ ناج ،اناج وت ِشبات زا
یراد ام هداب نوچ ،ان[وم ،\ا مسب

یزیررکش ِفاص نوچ ،یزیربت ِقحلا سمش
یراد افص )۳(ِرحَب نوچ ،یزیماین هریت اب

۳۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نیشن یجنک ،مغ وید یا ،نیشتآ بارش دمآ
آرد ،یقاب یقاس یا ،ور ،شیدنا گرم ناج یا

۹۵۰ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

شیدنا گرم ناج ز و شیپ ز و شیوخ ز دهر
دوب ز و داب ز دهر و اجر و فوخ ز دهر

۲۹۱۲ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یهدیم مغ ار شیدنا گرم غرم
ینکیم ایوگ و تسم ار نkبلب
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ینکیم ایوگ و تسم ار نkبلب

۲۶۷۵ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ییایمیک ربمایپ زا زومایب
ییاضر هدیم ،دهد قح ِتچ ره هک

دیاشگ ّتنج ِرد هظحل نامه
ییkتبا رد یوش یضار وت وچ

وت َِرب دیآ رگا مغ ِلوسر
ییانشآ نوچمه )۴(ریگ شرانک

دیآ قوشعم َِرب زک ییافج
ییابحرم یداش هب نک شراثن

رداچ ز دیآ نورب مغ نآ ات هک
ییابرلد ،یفیطل ،یرابَرکِش

دشابن یزیچ مغ ز رت کرابم
ییاهتنم درادن ششاداپ هک

۸۳۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

نک رافغتسا ،وت ینیب مغ هکنوچ
نک راک ،دمآ قلاخ ِرما هب مغ

۵۰۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

تسوت )۵(۱ِ*جاردِتسِا ،تسوا ِریغ هچ ره
تسوتِ جات و تسوتِ کلم و تخت هچرگ

تساقل ماد مغ هک ،وش مغ زا داش
تساقِترِا یتسپِ یوس ،هر نیردنا

ناک وچ وت ِجنر و تسا یجنگ یکی مغ
؟ناکدوک رد نیا دریگ رد یک کیل

دنونشب یزابِ مان نوچ ناکدوک
دنودیم گت مه ،روگرخ اب هلمج

تساه ماد )۶(وس نیا ،روک ِنارخ یا
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تساه ماد )۶(وس نیا ،روک ِنارخ یا
تساه ماشآنوخ ،یوس نیا ،نیمک رد

۱۸۲ هیآ ،)۷(فارعا هروس ،میرک نآرق ۱*

َنوُمَلْعَي َ[ ُْثيَح ْنِم ْمُهُجِرَْدتَْسنَس َانِتاَيآِب اُوب�ذَك َنيِذ�لاَو

.ميزاسىم ناشراوخ جيردت هب دننادىمن دوخ هك ىهار زا ،دنتشاگنا غورد ار ام تايآ هك ار نانآ و

۲۶۲۹ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

هدیدن شقن زج و هتشگ ناهج ِدرگ یا
یباوخ هب هک ناد نیقی و یبآ نز یور رب

هج نورب دنب زو ،ترشعِ حدق ناتسِب
یباوج و یلاؤس ِدنب ،یربخاب ات

۲۶۷۸ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

رگایمیک یدوبن رگ تنورد
یتشگن ناج )۷(مَغَلب و نوخ مد ره هب

یتس�اع ین را ملاع زا ناهن
یتشگن نادیم وتِ کیرات ِلد

اهرز هکناز ار نخس نیا راد ناهن
یتشگن ناک ،یدوبن ناهنپ رگا

۲۶۱۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ییاج رگد هناخ نیز ،ناج یا میورنیم ام
ییاشامت هظحل ره ،اجنیا تسا شوخ هچ بر ای

)۸(یغ[ یکی جنک ره ،یغاب یکی هشوگ ره
)۹(ییاخَرگِجِ گرگ یب ،یغاز هلولو یب

۲۹۷۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۹۷۰ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دروَخ ریش نآ تسََلا ِزور رد هک ره
۲*درک )۱۰(زییَمت ار ریش یسوم وچمه

)۱۱(یعِلوُم تلفط ِزییَمت رب وت رگ

یعِضَْرا یسوُم �ُما ای نامز نیا

 ار تکدوک صیخشت و زییمت هک یناهاوخ رایسب رگا یسوم ردام یا
.هدب ریش وا هب یسوم ردام یا کنیا ،یسانشب

شردام ِریشِ معط دنیبب ات
شرس )۱۲(َدب ٔهیاد هب دیان ورف ات

۱۲ هیآ ،)۲۸(صصق هروس ،میرک نآرق ۲*

ْ�ا ِهْيَلَع َانْم�رَحَو َنوُحِصاَن ُهَل ْمُهَو ْمُكَل ُهَنوُُلفْكَي ٍْتَيب ِلَْهأٰ ىَلَع ْمُك�لَُدأ ْلَه ْتَلاََقف ُْلبَق ْنِمَ عِضاَرَ

 هب منک ییامنهار ار امش دیراد لیم ایآ :تفگ یسوم رهاوخ ،وا رب ار هیاد ره ریش ،نآ زا شیپ میتشادزاب ام و
؟دنشاب شهاوخ کین و دننک رامیت ار یو هک یا هداوناخ یوس

 
۱۶۳۹ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ینک یلاخ نان ز نابنا نیا وت رگ
ینک )۱۳(یلkجِا یاهرهوگ ز رپ

نک زاب ناطیش ریش زا ،ناج لفط
نک )۱۴(زاْبَنا کَلَم اب شنآ زا دعب

یاهریت و لولَم و کیرات وت ات
)۱۶(یاهریشمه )۱۵(نیعَل ِوید اب هک ناد

۲۶۹۴ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

طایتحا اب شچب نیه ،اسانش یم
طkتخا ز )۱۷(ه�َزنُم یبای ییم ات

نیا کیل ،تدنهدیم یتسم ود ره
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نیا کیل ،تدنهدیم یتسم ود ره
نید �بر ات ناشک دَرآ تایتسم

)۱۸(لَیِح و ساوسو و رکف زا یهر ات

)۲۰(لَمَجْلاُصقَر رد لقع نیا )۱۹(لاقِع یب

۱۹۰۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ناطیش ِناتسپ زا تسا یریش اوه
ندیکم رخ ِریش وت ِلقع دَُوب

تسام ِترسح زا کشخ ،کاخ ِناهد
ندیشچ ام یب یاهعرج )۲۱(دراین

؟ندرک دصق ار ام ِدیص دَرای یک
؟ندیرخ ار ام هدنب دَرای یک

میدیزگ و میدوبر هک ار یسک
؟ندیزگ ام ِریغ هب دهاوخ ار هک

قشع ِزُج رد ار ناج تسین یناما
ندیزخ دیاب ناقشاع ِنایم

تسار ناقشاع ملاع ود ره ِناما
ندیرفآ ِتقو دندوب نینچ

۱۹۵ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

دنتیم َژک وا هک نیا اب ،قح ِلضف
دنکیم شکاپ هلمج نیز تبقاع

ار )۲۳(ردَغ ناو شتمحر )۲۲(هدُرب ْقبَس
ار رَدب دشابن هک یرون هداد

طkِتخِا نیز قح هتسُش ار شششوک
)۲۴(طابُخ نیز ار وا تمحر هداد لسغ

دوش رهاظ وا )۲۵(ِیراّفَغ هک ات
دوش )۲۸(رِفاغ ار )۲۷(ش یَّلک ،)۲۶(یَرفْغِم

)۲۹(کامِس زا دیرابب نیا ِرهب ،۳*بآ
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)۲۹(کامِس زا دیرابب نیا ِرهب ،۳*بآ

کاپ )۳۰(ثبُخ زا دنک ار نادیلپ ات

۴۸ هیآ ،)۲۵(ناقرف هروس ،میرک نآرق *۳

.اًروَُهط ًءاَم ِءاَم�سلا َنِم َانَْلْزَنأَو …

.میداتسرف ورف هدننک کاپ و کاپ یبآ نامسآ زا و …

۴۳۱۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

۴*نامسآ ز کرابم ِباک نادب سپ
نایب ِقدِص و دشاب اهلد یحو

۹ هیآ ،)۵۰( ق هروس ،میرک نآرق ۴*

ِدِيصَحْلا �َبحَوٍ تا�َنجِ هِب اَْنَتْبَنأَف اًكَراَُبمً ءاَمِ ءاَم�سلاَ نِم اَْنل�َزَنو 

.میدینایورب یندورد یاه هناد و اه ناتسوب نادب و ،کرابم یبآ ،نامسآ زا میداتسرف ورف و

۳۲۱۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۳۱(ّرَمَم نیا ِقارِف دیآیم تخس

رت تخس ناد ،)۳۲(رَقَم نآ ِقارِف سپ

ار وت دیآ تخس ،شقن ِقارِف نوچ
ادج ششاقن ز دیآ تخس هچ ات

)۳۳(نوُد یایند زا تسین تربص هک یا

؟نوچ ،تسود یا ؟ادخ زا تسربص تنوچ

هایس ِبآ نیز تسین تربص هکنوچ
؟هلا ٔهمشچ زا یراد یروبَص نوچ

نوکس یراد مک ،برَش نیا یب هکنوچ
؟)۳۵(۵*نُوبَرشَی زَو ادج )۳۴(یرارَبا ز نوچ

 یناوت یم هنوگچ ،یبای یمن شمارآ ،بآ ندیشون نودب هک ییوت
یشاب رود دنشون یم هک یکاپ بارش و ناکین زا
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یشاب رود دنشون یم هک یکاپ بارش و ناکین زا

)۳۶(دودَو ِنسُح سََفن کی ینیبب رگ

دوجو و ناج ینکفا شتآ ردنا

ار برُش نیا نآ زا دعب ینیب )۳۷(هفیج
ار )۳۹(برُق )۳۸(�َرف و َّرک ینیبب نوچ

شیوخ ِرای رد یسر هدازهش وچمه
شیوخ ِراخ وت اپ ز یرآ نورب سپ

بایب ار دوخ یدوخیب رد ،نک دهج
باو�صلاِب مَلَعاُ \او ،رتدوز

 رتعیرس هچ ره ار دوخ یقیقح ِنم ،یشیوخ یب هبترم رد و ،یسر یشیوخ یب هبترم هب هک شوکب نانچ ادخ  هار رد
.تسا رتاناد یتسرد و یتسار هب ادخ و .یبایب

تفج شیوخ اب وشم نیه ،ینامز ره
تُفیَم لِگ و بآ رد رخ نوچ نامز ره

)۴۰(راثِع نآ دشاب مشچ ِروصُق زا

راوروک [اب و بیش دنیبن هک

)۴۱(َدنَس نک فسوی ِناهاریپ یوب

۶*دنکیم نشور ،مشچ شیوب هکنآز

نیبَج ِرون نآ و ناهنپ ِتروص
نیبرود ار ایبناِ مشچ هدرک

ران ز دناهرب ،راسخر نآ ِرون
)۴۲(راَعتسُم ِرون هب عناق وشم نیه

دنک نیبیلاح ،رون نیا ار مشچ
دنک )۴۳(نیگَرگ ار حور و لقع و مسج

ران ،قیقحت رد و تسرون شتروص
رادب یو زا تسد ود یهاوخ ایض رگ

۵ هیآ ،)۷۶()ناسنا(رهد هروس ،میرک نآرق ۵*
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۵ هیآ ،)۷۶()ناسنا(رهد هروس ،میرک نآرق ۵*

ْ§ا �ِنإ اًرُوفاَك اَهُجَازِم َناَك ٍْسأَك ْنِم َنُوبَرْشَي َراَْربَ  

.تسا نیگآرطع نآِ غیمآ هک زیربل یماج زا ناکین دنشون انامه

۹۶ هیآ ،)۱۲(فسوی هروس ،میرک نآرق ۶*

َنوُمَلْعَت َ[ اَمِ �\ا َنِم ُمَلَْعأ ي�ِنإ ْمُكَل ْلَُقأ ْمََلأ َلاَقۖ  اًريِصَب �َدتْراَف ِهِهْجَوٰ ىَلَعُ هاَقَْلأ ُريَِشبْلا َءاَج َْنأ ا�مََلف

 ایآ :تفگ بوقعی .دمآزاب وا ییانیب ناهگان و دنکفا بوقعی هراسخر رب ار فسوی نهاریپ ،دمایب رو هدژم نآ هک یتقو
؟دینادن امش هک مناد ادخ زا یزیچ نم هک ار امش متفگن

۲۵۴۰ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

نََمی نیا ِقیقع زک ،نَک رب هناخ
»خاس دیاش هناخ نارازه دص

تسین هراچ و تسا هناخ ِریز جنگ
تسیاَم و شیدنَم هناخ یبارخ زا

جنگ ِدقن کی زا هناخ نارازه هک
جنر و فیلکتیب ،درک ترامع ناوت

دوش ناریو دوخ هناخ نیا تبقاع
دوش نایرُع نیقی شریز زا جنگ

حور هکنآز ،دشابن وت ِنآ کیل
)۴۴(حوُتف نآ َشتسَنَدرک ناریو ِدزم

[ ؟تسه شدزم ،راک نآ درکن نوچ
۷*'یعَس ام ّ[ِا ِناسنِاـِْلل َسیَل

."دشوک هچنآ زج تسین یمدآ یارب " اریز ،درادنً امّلسم ؟دراد یدزمتسد هدادن ماجنا یراک هک یسک ایآ

غیرد یاک ،وت نآ زا دعب ییاخ تسد
)۴۵(غیم ِریز ردنا ُدب یهام نینچ نیا
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)۴۵(غیم ِریز ردنا ُدب یهام نینچ نیا

یهِب زا دنتفگ هچنآ مدرکن نم
یهت متسد و هناخ و تفر جنگ

۳۹ هیآ ،)۵۳(مجن هروس ،میرک نآرق ۷*

ٰىَعَس اَم �ِ[إ ِناَسْنِِْل َسْيَل َْنأَو

.دنیب دوخ راک و یعس هجیتن وا هک یتسارب و دشوک هچنآ زج یمدآ یارب تسین

۲۰۶۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۴۶(َمژُدِ کاخ اب زغمُرپ ٔهناد

مرک زا درک یتبحص و یتولخ

درک وحم یلک ،کاخ رد »شیوخ
درز و خرس و وب و گنر شدنامن ات

دنامن وا )۴۷(ِضبَق ،وحم نآ ِسپ زا
دنارب َبکرَم ،دش )۴۸(طسَب و داشگرپ

دش شیوخیب نوچ شیوخ لصا ِشیپ
دش شینعمٔ هولج ،تروص تفر

۳۱۹۶ تیب ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

)۵۰(ینَس و )۴۹(ْربَح ار ریغ رم ینک ات

ینکیم یلاخ و وُخدب ار شیوخ

۲۲۳۵ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

)۵۲(ناَبتلَق یا یهَچ رد و )۵۱(ّیوَگ رد

نارگید )۵۳(ِلابِس زا راداو تسد

شوَخ و ابیز یسر یناتسُب هب نوچ
شَک و ریگ ناقلَخ ِناماد نآ زا دعب

شَش و جنپ و راچ ِسبحِ میقم یا
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شَش و جنپ و راچ ِسبحِ میقم یا
شکب مه ار نارگید ،ییاجزغن

رخ ِنوک ِفیرح )۵۴(هدَنبرَخ وچ یا
ربب ار ام ،یتفای یهاگ هسوب

تسد تسود �یگدنب تدادن نوچ
؟تس هتساخ تااجک زا یهاش ِلیم

یهز :تدنیوگ هکنآ یاوه رد
یهز تناج ِندرگ رد یاهتسب

)۵۵(لِهِب ار تَلیح �مُد نیا ،اهَبور

لد ِنادنوادخ رب لد نک فقو

۹۱ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

شین و درد زا قح هب دلانیم هدنب
شیوخ ِجنر زا دنکیم تیاکش دص

درد و جنر رخآ :هک دیوگ یمه قح
درک تسار و نانک )۵۶(هب[ ار وت رم

دنز )۵۷(تِک نک یتمعن ناز هلِگ نیا
دنک )۵۸(تدورطَم و رود ،ام ِرد زا

تسوت یوراد ودع ره تقیقح رد
تسوت یوجلد و عِفان و ایمیک

)k)۵۹َخ رد یزیرگ ردنا وزا هک

ادخ ِفطل زا ییوج )۶۰(َتناعِتسِا

دنانمشد تناتسود تقیقح رد
دننک تلوغشم و رود ترضح ز هک

ورشرت ،ومخا ،سوبع :شُُرت یور )۱(
ابیز ،فیرظ ،خوش ،لوگنش :گنَش )۲(
ایرد :رحَب )۳(
ندرک لغب ،»فرگ شوغآ رد :»فرگرانک )۴(
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ایرد :رحَب )۳(
ندرک لغب ،»فرگ شوغآ رد :»فرگرانک )۴(
نهذ رد ندرم و ندش قمر یب جیردت هب و ینهذ یاهزیچ اب ندش تیوه مه :جاردِتسِا )۵(
تسایند روظنم :وس نیا )۶(
دوشیم عفد جراخ هب و حشرتم شراوگ هاگتسد و ندب لخاد زا یرامیب ماگنه هک جزل و دیفس یاهدام ،ندب هناگراهچ طkخا زا :مَغَلب )۷(
یگرخسم ،یزاب ،یخوش :غ[ )۸(
رگج هدنروخ ،راوخ رگج :اخَرگِج )۹(
نداد صیخشت ،رگیدکی زا اهزیچ »خانش و ندرک ادج :زییَمت )۱۰(
دنمزآ ،صیرح :ِعلوُم )۱۱(
.دنیآ یم رد داشرا هماج هب هک یناگدننک هارمگ هاوخ و ینورد سواسو هاوخ ،یناسفن لماع هنوگ ره زا هیانک :َدب ٔهیاد )۱۲(
ردقنارگ :یلkجِا )۱۳(
کیرش :زاْبَنا )۱۴(
)هدش تنعل (نوعلم ناطیش :نیعل وید )۱۵(
زاسمد و هارمه ینعم هب اجنیا ،رهاوخ :هریشمه )۱۶(
شی[آ یب ،هزیکاپ و کاپ :ه�َزنُم )۱۷(
هلیح عمج :لَیِح )۱۸(
رتش دنبوناز :لاقِع )۱۹(
هداعلا قوف و بیرغ راک ،دور یمن راظتنا یو زا هک یزیچ ای یسک زا رثا و لمع :لَمَجْلاُصقَر )۲۰(
»سناوت :»سرای )۲۱(
»فرگ یشیپ :ندُرب ْقبَس )۲۲(
بیرف و هیلح :ردَغ )۲۳(
زغم یناشیرپ ،یگناوید هیبش یتلاح :طابُخ )۲۴(
دنوادخ یاهمان زا ،هدنناشوپ ،هدنزرمآ رایسب :راّفَغ )۲۵(
دوخهkک :َرفْغِم )۲۶(
یلچک :یَّلک )۲۷(
هانگ ۀدنشوپ ،هدنزرمآ :رِفاغ )۲۸(
نامسآ :کامِس )۲۹(
یدیلپ و یکاپان :ثبُخ )۳۰(
روبع لحم :ّرَمَم )۳۱(
»فرگ رارق لحم :رَقَم )۳۲(
لزان ،تسپ :نوُد )۳۳(
ناکین :رارَبا )۳۴(
دنشون یم :نُوبَرشَی )۳۵(
دنوادخ یاهمان زا ،رادتسود و نابرهم رایسب :دودَو )۳۶(
رادرم :هفیج )۳۷(
لkج و هوکش :َّرف و َّرک )۳۸(
یکیدزن :برُق )۳۹(
شزغل :راثِع )۴۰(
هاگ هیکت :َدنَس )۴۱(
لیصا ریغ ،هدش هتفرگ هیراع :راَعتسُم )۴۲(
رگ ،لچک :نیگرَگ )۴۳(
شیاشگ ،کلاس ینطاب لاح رد شیاشگ :حوُتف )۴۴(
ربا :غیم )۴۵(
تسمرس ،نیگهودنا ،هدرسفا :َمژُد )۴۶(
یگتفرگ ،»فرگ :ضبَق )۴۷(
تعسو ،یخارف ،ندینارتسگ ،ندرتسگ :طسَب )۴۸(
اناد ،دنمشناد :ْربَح )۴۹(
هبترم دنلب ،عیفر :ینَس )۵۰(
لادوگ :َْوگ )۵۱(
ّتیمح یب ،تریغ یب :ناَبتلَق )۵۲(
لیبس :لابِس )۵۳(
یچکرخ ،غ[ا رتهم ،غ[ا مداخ :هدَنبرَخ )۵۴(
»شاذگاو ،»شاذگ :ندیلِه )۵۵(
یراز ،سامتلا ،ینتورف اب هارمه تساوخرد :هب[ )۵۶(
ار وت هک :تِک )۵۷(
هدش هدرکرود ،هدش هدنار :دورطَم )۵۸(
هاگ تولخ ،تولخ :kَخ )۵۹(
کمک ،یرای ،»ساوخ یرای :َتناعِتسِا )۶۰(


